Työpaikkahakemus, visualisti (valokuvaaja, kuvatoimittaja), Yle
Olen helsinkiläinen valokuvaaja ja tiedottaja. Teen valo- ja videokuvauksen, viestinnän ja markkinoinnin
toimeksiantoja Osuuskunta Lilithin lukuun. Osa-aikaisesti huolehdin Neemo Oy:n brändistä ja viestinnästä. Lisäksi
kuvatoimitan oppikirjoja Sanoma Pro:lle. Media-alan moniottelijana ideoin, konseptoin ja tuotan.
Minulla on tausta journalismissa: olen aloittanut Hufvudstadsbladetin kuvankäsittelijänä, siirtynyt sieltä
Taloussanomiin ja AD-hommien kautta kuvaaja-toimittajaksi (mm. Iltasanomat, Iltalehti, Journalisti-lehti). Viime
vuodet olen tehnyt markkinointiviestintää laajalla skaalalla ja yksittäisten sisältöjen lisäksi laaja-alaisempaa
sisältösuunnittelua ja projektinhallintaa. Kiinnostuin tarjoamastanne työpaikasta, koska siinä pääsisin hyödyntämään
laaja-alaisesti taitojani visuaalisen kerronnan kentällä.
Minusta saatte paineensietokykyisen, oma-aloitteisen ja näkemyksellisen visualistin – media-alan
moniosaajan, jolla on digitaidot hallussa ja projektinhallintakykyä.
Kun en tee toimeksiantoja, niin luen, lenkkeilen koiran kanssa, mökkeilen tai teen valokuvataideprojekteja. Olen
pitänyt useita näyttelyitä ja tällä hetkellä dokumentoin suomalaista maaseutua. Omat projektini ovat usein
tyyliltään dokumentaarisia ja niissä näkyy kuvajournalistinen taustani.

Journalismia, projektinhallintaa ja digimarkkinointia
Journalistisen urani (reilu kymmenen vuotta free-kuvaajana) aikana ehdin tutustua sanomalehtien toimitustyöhön,
aikakauslehtien konsepteihin ja nettilehden suunnitteluun. Olen työskennellyt sekä freenä että toimituksesta käsin
(Alueuutiset, Iltasanomat). Tällä hetkellä työskentelen monialaisesti lehdistölle, yrityksille ja yhteisöille ja
toimeksiantoni vaihtelevat valokuvauksesta videointiin, sisältömarkkinoinnin suunnitteluun ja toteutukseen ja
projektinhallintaan. Kuvatoimittamisesta minulla on reilun viiden vuoden kokemus; kuvatoimitan oppikirjoja
Sanoma Prolle.
Toimin aktiivisesti Suomen kuvajournalistit ry:ssä, olen ollut sekä puheenjohtajana että hallituksessa. Tällä hetkellä
olen varapuheenjohtaja. Yhdistys on näköalapaikka kuvajournalismin kenttään ja hieno verkosto. Yhdistystyössä
olen oppinut käytännön viestintää, johtamis- ja yhteistyötaitoja. Yhdistyksessä saa tehdä kädet savessa 400 jäsenen
yhdistystyötä: jäsenviestintää, järjestöyhteistyötä, budjetointia ja projektinhallintaa, tiedotteita ja uutisia… Työ sai
minut hakeutumaan myös viestinnän oppiin ja hankkimaan tiedottajan tutkinnon.
Neemon brand developerina olen ollut mukana luomassa uutta business coach -brändiä. Tällä hetkellä näkyvin osa
tätä työtä on asiantuntija-artikkeleiden kirjoittaminen ja markkinointimateriaalien tuottaminen; esitteitä, videoita, ja
kuvia. Neemossa olen saanut myös coach-koulutuksen. Neemon työkieli on englanti.
Olen aktiivinen myös osuuskunnassani Lilithissä. Suunnittelen mm. Lilithin jäsenkoulutusta ja viestintää sekä toimin
projektipäällikönä asiakastoimeksiannoille.

Kaikkinensa uskon, että kokemukseni ja osaamiseni olisi erittäin sopivaa Ylen visualistille. Tulen mielelläni
keskustelemaan kanssanne siitä, miten voisin teitä auttaa.
Riitta Supperi

Idearikas suunnittelija, rohkea tekijä
Olen visuaalisen viestinnän ammattilainen, joka rakastaa rikasta kieltä.
Teen valokuvaa, artikkeleita, videoita ja kaikkea näiden väliltä. Joskus
olen ison kokonaisuuden palanen ja joskus toteutan projektit yksin
suunnittelusta julkaisuun. Hallitsen kokonaisuudet mutta osaan pitää
huolta myös yksityiskohdista.
Innostun, kun pääsen suunnittelemaan kokonaisuuksia.
Parhaimmillani olen kun voin hyödyntää koko osaamistani. Sisälläni

Riitta Supperi
viestinnän moniottelija

asuu järjestelmällinen projektipäällikkö ja mahdollistaja.
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Työkokemus TOP 3
Valokuvaaja, viestintä ja markkinointi
Osuuskunta Lilith 2014–>
Näkyvimmät työni Lilithissä on kuvat ja tekstit, joita toteutan

KOULUTUS JA TAIDOT
Myynnin ja markkinoinnin digiosaaja täydennyskoulutus 60 op AMK 2020
Haaga-Helia
Tiedottaja MTi, 2006

moninaisiin viestinnän ja markkinoinnin julkaisuihin, nykyään
useimmiten digikanaviin. Hienoa ja haastavaa on, että oka
toimeksiannolla pitää lunastaa asiakkaan toiveet.
Onnistuminen: Jatkuva kehittyminen ja uuden oppiminen. Jatkuvat
toimeksiannot, jotka kertovat hyvin tehdystä työstä.

Markkinointi-instituutti

Valokuvaaja, toimittaja, moniottelija

Valokuvaaja VAT, 2004

Yrittäjänä sain tehdä pääasiassa journalistisia töitä - kuvausta ja

Exito imagen Tmi 2002–2014

Helsingin tekniikan alan opisto

kirjoittamista. Intohimonani on ihmiset, kohtaamiset ja eri tavat nähdä

Kuvankäsitteijä, 1997

Onnistuminen: Kuvaukset ja artikkelit Suomen suurimpiin lehtiin.

ja kokea maailmaa. Tätä saan journalistina tehdä ja se on ihanaa!

Keskuspuiston ammattiopisto

Yrityksen kokonaisvaltainen pyörittäminen.

IT-OSAAMINEN

Puheenjohtaja ja eri tehtäviä hallituksessa

Adobe ohjelmistot (Photoshop, Indesign,
Premiere), Word Press, Mailchimp,
Creamailer, HubSpot, Google Ads ja
Analytics, Shopify, MS Office ja Applen
toimisto-ohjelmat.
Html ja CSS -perusteet.

KIELITAITO
Suomi

*****

Ruotsi **

Englanti ****
Espanja *

Suomen kuvajournalistit ry 2008–2017, 2020–
Kuvajournalismi on aina ollut minulle sydäntä lähellä ja senpä takia
olenkin toiminut reilu 10 vuotta yhdistyksen hallituksessa. Siellä olen
saanut käytännön koulun viestintätyöhön ja järjestöyhteistyöhön.
Yhdistyksessä puheenjohtaja on monitaituri, joka toteuttaa niin
tapahtumat kuin tapahtumakutsutkin. Pidin huolen budjeteista,
projekteista kuin sisällöistäkin. Tällä hetkellä toimin
varapuheenjohtajana.
Onnistuminen: Kuvajournalismikilpailun uudelleenbrändäys ja
nettisivu-uudistus 2017.
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KOULUTUS / VIIMEISIMMÄT AMMATILLISET KURSSIT
2020

myynnin ja markkinoinnin digiosaaja, Haaga-Helia AMK (päättyy 06-2020)

2016

tiedottaja MTi, Markkinointi-instituutti

2004

valokuvaaja VAT, Helsingin tekniikan alan oppilaitos

1997

kuvankäsittelijä, Keskuspuiston ammattiopisto

1993

ylioppilas, Helsingin kuvataidelukio

***
2020

Google Analytics -sertifikaatti

2020

HubsSpot Inbound -sertifikaatti

2019

Google Ad words -sertifikaatti

2019

WordPress -kurssi, Corellia Oy, täydennyskoulutus

2018

html ja CSS - ohjelmoinnin perusteet, Corellia Oy, täydennyskoulutus

TYÖKOKEMUS vastuualueineen
2018->

Neemo Oy, brand developer, brändinhallinta, viestintä ja markkinointi

2014->

Osuuskunta Lilith, viestintä/markkinointisuunnittelu ja -tuotanto

2015->

Sanoma Pro, kuvatoimittaja, oppikirjakuvatoimitus

2015

HEO, visuaalisen journalismin tuntiopettaja

2002-2014

Exito imagen Tmi, valokuvaaja, toimittaja

2005

Ilta-Sanomat, valokuvaaja

2003-2004

Alueuutiset, valokuvaaja

2000-2002

art director, graafinen suunnittelu Lumo Media

1997-2000

kuvankäsittelijä, kuvankäsittely, taitto Taloussanomat

1997

kuvankäsittelijä, Hufvudstadsbladet

HALLITUSTYÖSKENTELY vastuualueineen
2017–2020

hallituksen jäsen, viestintä ja koulutussuunnittelu, Osuuskunta Lilith

2017–18

varapuheenjohtaja, viestintä ja mediasuhteet, Suomen kuvajournalistit ry

2014–16

puheenjohtaja, viestintä ja tapahtumatuotanto, Suomen kuvajournalistit ry

2014–2016

hallituksen jäsen, Finnfoto

2008–2010

puheenjohtaja, Suomen lehtikuvaajat ry

NÄYTTELYT (poimintoja)
2016

Parasta ennen – valokuvia suomalaisesta maaseudusta, Creat space, Helsinki

2014

50+ Suomalaisen miehen muotokuva, Suomi-Saksa instituutti, Berlin, Germany

2013

Letter to my dearest - essee, Jukka Male museo, Helsinki

2012

50+ Suomalaisen miehen muotokuva, Suomen valokuvataiteen museo, Helsinki

2012

50+ Suomalaisen miehen muotokuva, Voies Off -festivaali, Arles, France

2011

Näkymättömät miehet, Kioski galleria, Helsinki

2011

Learning to Fly - essee, Kotkan valokuvakeskus, Kotka

2009

New Generation, Loft Project ETAGI, Pietari, Venäjä

Olen tehnyt monipuolisesti niin lehtikuvaa kuin markkinointiviestinnän kuvastoa.
Koko portfolio: www.riittasupperi.com

